Salonautomatisering

“Besparen op de boekhouder is
eenvoudig en levert een fors bedrag op”
SALONNET HELPT DE KAPPERS BIJ HET BEHOUDEN VAN HET OVERZICHT IN DE SALON.
HET BEDRIJF BIEDT EEN HELDER EN ZEER OVERZICHTELIJK AUTOMATISERINGSPAKKET
AAN. ALLES DRAAIT OM OVERZICHTELIJKHEID. HET SOFTWAREPAKKET MAAKT ZOWEL
DE OMZETGEGEVENS ALS DE PERIODIEKE FINANCIËLE VERANTWOORDING INZICHTELIJK
VOOR DE SALONEIGENAAR. IN DIT INTERVIEW VERTELT EIGENAAR JACK DUIJF MEER
OVER DE VOORDELEN VAN SALONNET VOOR PROFESSIONELE KAPPERS.

“SALONEIGENAREN HEBBEN TE MAKEN MET
EEN GROTE ADMINISTRATIEVE DRUK. ONS
DOEL IS OM DEZE DRUK TE VERMINDEREN”

SalonNet is een compleet systeem en geeft de salonhouder of
ZZP-kapper in één klap beschikking tot een kassasysteem,
afsprakenboek, personeel- en klantenbeheer, bonnensysteem,
barcodes en inzicht in de voorraad en de leveranciers. Alle
data staan veilig op de PC in de salon. Internettoegang is niet
noodzakelijk voor de dagelijkse werkzaamheden. Hierdoor kan
niemand ongewenst bij de gegevens komen. “Door een helder
en overzichtelijk automatiseringspakket aan te bieden, helpen we
professionele kappers bij het behouden van rust en overzicht in
de salon. Het dagelijks werk wordt vereenvoudigd”, vertelt Jack.

Jack Duijf

De salons die zijn aangesloten bij SalonNet kunnen honderden euro’s per maand besparen
doordat SalonNet het werk doet wat voorheen door de boekhouder werd gedaan. Jack
legt uit: “Boekhouders hebben in de regel een aanzienlijk uurtarief. Wanneer een kapper
zijn of haar boekhouder enkele uren per maand minder hoeft in te zetten, levert dit een
enorme kostenbesparing op.”
Meer informatie: SalonNet
Tel. 0343-758252 | www.salonnet.eu

VOOR EN DOOR KAPPERS
Jack stelt dat SalonNet een systeem is voor en door kappers. “We
werken veel samen met kappers. De feedback die we ontvangen
is heel waardevol en stelt ons in staat om de software steeds
verder te verbeteren. Onze service kent nagenoeg geen grenzen.
Wanneer een kapper, die klant van ons is, aangeeft dat hij of zij
behoefte heeft aan uitbreiding of een extra functie, dan maken we
deze vaak kosteloos. Met een update zorgen we ervoor dat alle
gebruikers van SalonNet hiervan kunnen profiteren.”

KOSTENBESPARING
Over de achterliggende visie van het bedrijf vertelt Jack:
“Saloneigenaren hebben te maken met een grote administratieve
druk. Ons doel is om deze druk te verminderen. Dit doen we
onder andere door samenwerkingen aan te gaan met leveranciers,
salaris- en administratiekantoren. De digitale informatiestroom
die hierdoor ontstaan, helpt SalonNet om alles naadloos op
elkaar te laten aansluiten. Dit resulteert tot een lagere werkdruk
bij kappers en een structurele kostenbesparing.”

De Kapper
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